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ค าน า 

 
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และท าให้หน่วยงานหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล  
การด าเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ  
ให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย 
    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย
ผลคะแนนจากตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเปิดเผยข้อมูล  (2) การป้องกันการทุจริต (3) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (4) การปฏิบัติหน้าที่ (5) การใช้อ านาจ (6) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (7) การใช้งบประมาณ (8) 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ (9) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (11) การปรับปรุงการท างาน ซึ่งผลคะแนนจะช่วย
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

 
 
 

  



1. หลักการและเหตุผล  
    ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความ  โปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา 
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ที ่ แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม ตัวชี้วัด 
คะแนน
ตาม

ตัวชี้วัด 

คะแนนตาม
แบบสอบถาม 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน 
Internal Integrity and 
Transparency Assessment 
(IIT) 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัตงิาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันท่ี
น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS 
(จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน) 

1.การปฏิบัติหนา้ที ่
2. การใช้งบประมาณ  
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

89.56 
80.83 
86.69 
80.33 
81.58 

30 25.14 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอก 
External Integrity and 
Transparency Assessment 
(EIT) 

นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ท่ีรับ
บริการหรือติดต่อตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลยันับตั้งแต่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
(จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก กรณีมีจ านวนมากกวา่ 
1,000 คน ให้เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 100 คน) 

6. คุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสารของ
หน่วยงาน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน
ของหน่วยงาน 

94.05 
 

77.92 
 

70.89 

30 24.29 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) 

คณะกรรมการจัดท าข้อมลูเพื่อ
ประกอบการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

9. การเปิดเผยข้อมลู 
10. การป้องกันการทุจริต 

100.00 
100.00 

40 40.00 

รวม 100 89.43 

   
 
 
 



    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับ 89.43 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับผลการประเมิน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสรุปได้ว่า จุดแข็งที่ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน  
คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ส่วนจุดที่ควรพัฒนาเนื่องจากได้
คะแนนต่ าสุด 70.89 คะแนน คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนา ดังนี้  
    3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ  
   (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 100  ซึ่งมาจากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐานด้านต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน  
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
   (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 ซึ่งมาจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของมหาวิทยาลัย  
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
   (3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 94.05 ซึ่งมาจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัยว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบน  
   (4) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 89.56 ซึ่งมาจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส 
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  



   (5) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 86.69 ซึ่งมาจากการประเมินการรับรู้ 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างเป็นธรรม  
และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน  
    3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ  
   (1) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 81.58 ซึ่งมาจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัย
ควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร รวมทั้งมหาวิทยาลัยควรมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบจากทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
   (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 80.83 ซึ่งมาจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในต่อการด าเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 
   (3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 80.33 ซึ่งมาจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของมหาวิทยาลัยไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้ อ่ืน  
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน และการยืมโดยบุคคลภายนอก 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 
และน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 
   (4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 77.92  ซึ่งมาจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน 
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่ส าธารณชนควรรับทราบ 
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ สามารถส่งความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้  
ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับบุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  



   (5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 70.89 ซึ่งมาจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิ ดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก นักศึกษา บริษัท  
นิติบุคคล ที่มารับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย  
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
         4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT)  มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้ม
การด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ 
ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับ
ดี ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อราชการที่ เ ป็น ไปตามขั้ นตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  1) การรับรู้ เกี่ ยวกับแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

1) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2 )  เ ปิ ด โ อก าส ให้ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ  
3) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควร
สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษา
ไว้เป็นความลับ 

 
    4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT)  มีคะแนนอยู่ ในระดับดี  (Good) ชี้ ให้ เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน  
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ 
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน  
และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่
ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น ดังนี้ 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
2) การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน 

มี ก า ร เ ผ ยแพร่ ผ ล ง านหรื อข้ อมู ล ที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การท างาน  

1) การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การ
ด าเนินงาน การให้บริการ 
2) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน การ
ให้บริการ 

พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ 
ของหน่ ว ย ง าน  โ ดย เปิ ด โ อก าส ให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการ
ด า เนินงาน การบริการให้ เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การท างานให้ดีขึ้น 

 
    4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  มีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบ 
ที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน  
ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต  
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” 
ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ 
 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  
    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 70.89 ซึ่งมาจากการประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอก นักศึกษา 
บริษัท นิติบุคคล ที่มารับบริการ มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
64.03 

2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

65.59 

3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานการ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

95.28 

4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ า ไปมีส่ วนร่ วมในการปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

63.95 

5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

65.58 

 



    ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือท าให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  
คือ การให้ความส าคัญในการพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้
ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขัน้ตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
 

หน่วยงานน าข้อมูล เผยแพร่ สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย โดยจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

งานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี/ส านักดิจิทลั
เพื่อการศึกษา 

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือทุก 
6 เดือน 

2. การให้ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียมสี่วนร่วม 

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้บุคลากรและสาธารณะชนรับทราบ 
2. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้ ได้มาซึ่ งข้อมูล ข้อ เท็จจริ ง และความคิดเห็น
ประกอบการตัดสินใจ 

ทุกหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

3. การส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจดัซื้อจัด
จ้าง 

เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 

กองการพัสด ุ

4. การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

1. ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
ด าเนินการ ก ากับติดตาม และรายงานการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
2. ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน  
โดยระบุถึงผู้ที่รับผิดชอบ ขั้นตอน กระบวนการ กรอบ
ระยะเวลา ในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน รวมถึงก าหนดให้
มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการ 
รวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนได้ถือเป็น
แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน 

งานนิติการ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

5. การป้องกันการรับ
สินบน และการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. รณรงค์การงดรับของขวัญในทุกเทศกาล 
2. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร 

กองบริหารงานบุคคล 

 
.............................................................. 


